
FESTA
D'ANIVERSARI a fer esport!

COM FUNCIONA?

Durada de l'activitat: 

Dies de celebració:

3 hores (1 hora i 30' per l'activitat (inclós
el temps per canviar-se) i 1 hora i 30' per
l'espai de celebració)

Dissabte i diumenge matí i tarda. 
(En funció de la disponibilitat d'espais)

EN QUÈ CONSISTEIX?
Al Poliesportiu La Salle volem celebrar amb vosaltres les festes
d’aniversari. Per això, us oferim les nostres instal·lacions i el nostre
equip de professionals per fer-vos viure el vostre gran dia d’una
forma molt especial acompanyats de la família, amics, amigues i
companys/es.

QUE CAL PORTAR?

Roba esportiva.
Calçat esportiu.
Ampolla d'aigua.
Motxilla (per si volen canviar-se).
Material esportiu (en cas de contractar la modalitat "lloguer
d'espai")

Per una millor organització, cal que tots els nens i nenes duguin
per realitzar l’activitat de pista:



QUIN ÉS EL PREU DE L'ACTIVITAT?

Inclou: lloguer espai de pista+ lloguer de vestidor/s
NO inclou: material i monitor

Màxim 15 participants
Inclou: 1 Monitor + material didàctic + lloguer espai de pista
+ lloguer de vestidor/s

Màxim 25 participants
Inclou: 2 Monitors + material didàctic + lloguer espai de
pista + lloguer de vestidor/s

Màxim 25 participants
Inclou: 2 Monitors + material didàctic + lloguer espai de
pista + lloguer de vestidor/s + ACTIVITAT DIRIGIDA (zumba,
cardio dance...)

+ de 25 participants o grups de P3/I3 i P4/I4

LLOGUER D'ESPAI = 55€ (pistes inferiors de bàsquet o pàrquet)

ACTIVITAT PISTA GRUP PETIT= 135€ (A partir de P5/I5)

ACTIVITAT PISTA GRUP GRAN= 210€ (A partir de P5/I5)

ACTIVITAT COMBI (PISTA + ACTIVITAT DIRIGIDA) = 250€ (A partir
de P5/I5)

ACTIVITAT PISTA GRUP ESPECIAL = A consultar

PODEM AFEGIR ALGUN SERVEI?

Suport d'un monitor/a extra per l'activitat 65€

1h i 30' de disponibilitat
Preu: 

40€ per a persones NO ABONADES
GRATUÏT PER PERSONES ABONADES

MONITOR/A EXTRA

RESERVA DE L'ESPAI DE CELEBRACIÓ:



COM PUC RESERVAR?

Accedint a la pàgina web de poliesportiulasalle.com en
l'apartat de "Festes d'aniversari"
Enviant un correu electrònic adjuntant el FULL DE RESERVA a
l’adreça jlfernandezs@lasalle.cat 

TELEMÀTICAMENT

És de rigorosa obligatorietat informar i posar en antecedent
en el full de reserva, de necessitats especials dels/de les
participants. 
El Poliesportiu no es fa responsable de diners o material
perdut o danyat i recomana no dur objectes de valor.
Durant l’activitat, no es permet als familiars accedir a l'espai
on es desenvolupar l'activitat, establint la zona de les
màquines de vending, l’espai destinat on es recolliran i
s’entregaran els participants a l’inici i al final de l’activitat. 
Durant l’activitat no es permet fer ús d’espais no contractats. 
Durant l’activitat no es permet fer cap tipus d’enregistrament
(fotos, vídeos...) 
Els mateixos pares, mares o tutors organitzadors són els
encarregats de preparar i recollir l’espai de celebració. És
obligatori deixar l’espai de forma correcte, tal com ha estat
trobat a l'inici de l'activitat.
El Poliesportiu La Salle no es farà càrrec de les espelmes ni de
la decoració de l’espai de celebració. Anirà a càrrec del
pare/mare/tutor que contracti l’activitat. 
El Poliesportiu La Salle pot fer ús de les imatges realitzades
durant l’activitat per a actuals o futures accions de promoció
d’activitats de la mateixa instal·lació. En cap cas, el
Poliesportiu La Salle està autoritzat per cedir dit contingut. 

QUINA ÉS LA NORMATIVA?

mailto:secretariapoliesportiu@lasalle.cat


COM PODEM CONTACTAR?

93 417 76 95
jlfernandezs@lasalle.cat

mailto:secretariapoliesportiu@lasalle.cat


Formulari Pre-reserva DATA DE SOL·LICITUT

Nom complert:

Email : Teléfon:

Ciutat: Codi postal:

DNI: Escola:

DADES DEL NEN/A

Gènere Direcció postal:Masculí Femení

Data neixament: Nacionalitat://

/ /

FESTA D'ANIVERSARI
a fer esport!

Nom complert:

Email : Teléfon:

DNI: Direcció postal:

DADES DEL PARE, MARE O TUTOR/A LEGAL

És abonat/da del Poliesportiu La Salle? Si No

És abonat/da del Poliesportiu La Salle? Si No

DADES DE L'ACTIVITAT (1)

Data celebració 1: // Horari:

Data celebració 2: // Horari:

Data celebració 3: // Horari:

Data celebració 4: // Horari:

Indica'ns possibles opcions de dates i horaris que us agradaria celebrar la festa d'aniversari: 



Signatura GRÀCIES PER LA CONFIANÇA

FESTA D'ANIVERSARI
a fer esport!

DADES DE L'ACTIVITAT (2)

Algun dels participants pateix o ha patit alguna lesió, intol·lerància alimentària o alguna informació rellevant a tenir en
compte per part del responsable de l'activitat?:

Nombre i edats
dels participants:

SERVEIS A CONTRACTAR:

Activitat de pista: 

Lloguer espai 55€

Grup Petit (màx 15p) 135€

Grup Gran (màx 25p) 210€

Serveis
complementaris:

Reserva espai celebració
(per abonats/des) GRATUÏT

Reserva espai celebració
(per NO abonats/des) 40€

Monitor/a extra 65€

NORMATIVA:

Accéptació de la normativa

Combi (màx 25p) 250€

Grup especial (a consultar)
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